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Elektroniczne świadectwa fitosanitarne do państw trzecich 
 
Od dnia 1 stycznia 2023 r. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa dla 

towarów pochodzenia roślinnego eksportowanych z Polski do państw trzecich (państw 
spoza Unii Europejskiej) wydaje świadectwa fitosanitarne także w wersji elektronicznej. 

Elektroniczne świadectwo fitosanitarne może być wystawione wyłącznie dla 
przesyłek przeznaczonych do krajów, które akceptują taką formę dokumentu. Obecnie 
państwami odbierającymi elektroniczne świadectwa fitosanitarne są: USA, 
Argentyna, Gwatemala, Jamajka, Kolumbia, Kostaryka, Chile, Maroko, Meksyk 
i Republika Południowej Afryki.  

Elektroniczne świadectwa fitosanitarne wydawane są z wykorzystaniem unijnego 
systemu informatycznego TRACES NT (TRACES New Technology). 

Podmiot wnioskujący o wydanie świadectwa fitosanitarnego w formie 
elektronicznej generowanego w systemie TRACES NT musi: 

 założyć konto w systemie TRACES NT, link do strony internetowej: 
https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login oraz  

 złożyć wniosek w formie elektronicznej w tym systemie tj. wypełnić pierwszą 
część dokumentu PHYTO wraz z załączonymi do niego wymaganymi dokumentami 
w formie kopii elektronicznych tj. jeżeli wymagane: zezwolenie importowe, 
zaświadczenie fitosanitarne, inne dokumenty niezbędne do wydania świadectwa, 
Szczegółowe informacje dotyczące zakładania i obsługi konta, w tym składania 

wniosków o wydanie świadectwa fitosanitarnego w systemie TRACES NT, znajdują się 
na stronie www.piorin.gov.pl wPodręczniku obsługi modułu fitosanitarnych świadectw 
eksportowych oraz w zakładce TRACES. 

Informacje dotyczące zakładania konta, wypełniania dokumentu PHYTO można 
uzyskać również w Dziale Nadzoru Fitosanitarnego, tel. (81) 74 40 326 wewn. 36, 39. 

Po wypełnieniu pierwszej części dokumentu PHYTO, przekierowaniu go do 
oddziału WIORiN, zostanie przeprowadzona kontrolaprzedeksportowa przez 
upoważnionego urzędowego inspektora PIORiN.Na podstawie przeprowadzonych 
działań kontrolnych po stwierdzeniu, że przesyłka spełnia wymagania państwa 
przeznaczenia i/lub tranzytu inspektor wydaje świadectwo fitosanitarne. Informacje 
zamieszczane w dokumencie obejmują wyłącznie kwestie fitosanitarne, określone 
w przepisach fitosanitarnych państwa przeznaczenia/tranzytu. Dokument jest 
wypełniany w języku angielskim.  

Dokument wydawany jest wyłącznie w formie elektronicznej i może być 
wygenerowany bezpośrednio z systemu TRACES NT w pliku w formacie pdf. 

Wydanie elektronicznego świadectwa fitosanitarnego podlega opłacie skarbowej 
w wysokości ustalonej w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej. Opłacie podlegają 
także czynności związane z kontrolą przesyłki przeznaczonej na eksport jak również 
w przypadku działania przez pełnomocnika (opłata skarbowa za udzielone 
pełnomocnictwo). 


